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Dalby Skole
ARRANGEMENTER
NOVEMBER /
DECEMBER
NOVEMBER
Guitar- og korkoncert:
Mandag 1. kl. 19.00
Med guitarensemblet
fra Kulturskolen Kolding og Dalby Kirkes
tre kor. I kirken.
Musikgudstjeneste:
Søndag 7. kl. 19.00
Allehelgen: Oplæsning
af navne og lys på kirkegården.

Dalby Kirke

Dalby GF

Ingen ny asfalt og lys på cykelstien
på Skamlingvejen i nær fremtid
Det har længe været et stort ønske blandt cyklisterne
at få både ny asfalt på cykelstien på Skamlingvejen
samt lys, så det bliver sikkert at færdes på cykel. Det
bliver dog ikke i nær fremtid.
Af Lisa H. Kuang
Foto: Red.
Selv om Kolding Kommune har afsat op mod 40
millioner kroner til nye
cykelstier, så er der ingen

udsigt til, at de penge kommer cyklisterne i Dalby til
gode.
Cykelstien på Skamlingvejen trænger både til ny
asfalt og til, at der bliver
sat lys op langs med cykel-

stien, så det bliver mere
sikkert at færdes på cykel.
Men selv om kommunen
netop har modtaget 5,4
millioner kroner fra den
nationale cykelpulje til anlæg af cykelstier, så går de
til at få anlagt en cykelsti
på Lyshøj Allé og cykelsti
på Buen i campusområdet
i Kolding.
Formand for Teknik- og
Klimaudvalget Jacob Ville

Vi GÅR i kirke:
Søndag 14. kl. 9.00
Fra præstegården.
Sogneaften:
Onsdag 17. kl. 19.00
Otto Skak: ”Fra bonderøv til direktør – viljen
var til stede”. I præstegården.
Banko:
Torsdag 26. kl. 18.30
I Dalbyhus / hallen.
Familiegudstjeneste:
Søndag 28. kl. 10.30
1. søndag i advent.
Julekoncert med
kirkens kor:
Søndag 28. kl. 16.00
Ved Eva Schmidt og
kirkens kor. I kirken.

Dalby Beboerforening

Cykler man ud ad Skamlingvejen en mørk aften, måske fordi man bor i Goldbækområdet og er
på vej hjem fra byen, ligger cykelstien kort efter Vangen helt mørk hen. Gadebelysningen begynder først igen, hvis man drejer op ad Bøgevænget. Går man tæt på skiltet ”Ny asfalt på cykelsti
kommer”, kan man i øvrigt se, at ordet ”snart” er dækket af kraftig sort tape…

(V) vil ikke sætte tidspunkt
på, hvornår det bliver Dalbys tur til at få del i midlerne.
Ingen tidshorisont
- Vi er meget optaget af
at sikre en sikker skolevej
alle steder i kommunen,
men der er desværre ikke
midler til det hele. Vi har
i Kolding Byråd givet hinanden håndslag på, at vi vil
aflevere kommunen i en
god økonomisk tilstand til
den næste byrådsgruppe,
så der er ikke plads til at
lade medlemmerne af byrådet få afsat penge til forskellige projekter i deres
lokalområde, så de i den
kommende kommunale
valgkamp kan gå ud og
sige, at de har fået penge
til lige præcis de lokale ønsker, der måtte være. Da vi
startede vores byrådsperiode for fire år siden, måtte
vi begynde med at spare på
budgettet, og det vil vi ikke
denne gang. Det nye byråd
skal have en god kommune at arbejde med. Derfor
er der heller ikke blevet
afsat penge til cykelstien
på Skamlingvejen, og jeg
kan ikke sige, hvornår der
kommer lys og ny asfalt på
cykelstien. Det ligger ikke
lige for, siger Jacob Ville.

DECEMBER
Musikgudstjeneste
med Lucia og 9
læsninger:
Søndag 12. kl. 15.00
Efterfølgende serveres
gløgg, småkager m.v.

Ny viceskoleleder
er ansat
Rikke Beith er netop blevet ansat som ny viceskoleleder på Dalby Skole.
Rikke kender Dalby Skole
godt, da hun selv har børn

på skolen. Hun begynder
1. december.
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Dalby Banko i
Dalbyhus/hallen
Læs side 3
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Dalby GF-unge løb ind
til landskamp
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Læs mere om Rikke Beith på
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SÅ ER DET JUL IGEN

64 64 84 84 | info@beckmenu.dk

beckmenu.dk

... eller næsten.
Det er nemlig tid til at bestille julefrokosten fra Beck.
Ring 64 64 84 84 og hør nærmere!

SKOLE

Motionsdag i fantastisk solskin
Læs side 11
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BlueKolding klimasikrer Tved
CARSTEN

POUL

SLAGTERMESTER
VONSILD

SLAGTERMESTER
LUNDERSKOV

BlueKolding er godt i gang med indsatsen for at klimasikre Tved sammen med firmaets entreprenør, Per
Aarsleff A/S, som står for gravearbejdet i området. Her
fortæller BlueKolding selv om projektet. Billederne i
artiklen er fra arbejdet i Tved.

Delikatessen tilbyder:

Landgangsbrød
KUN

30,-

Af BlueKolding
Fotos: BlueKolding

BlueKoldings aktiviteter i
Tved er et omfattende projekt, som er nødvendigt
for, at bydelen i fremtiden
kan modstå vind, vejr og
de stigende regnmængder.

sisterende kloakrør for at
forstærke det, hvilket er
en billig og effektiv måde
at reparere kloakken på i
stedet for at skulle grave
et nyt rør ned. Derudover
etableres to regnvandsbassiner, hvor regnvandet skal
løbe igennem, inden det
ledes ud i Kolding Fjord.

3 danske
svinemørbrad

Hvorfor skal det gøres?
Når der kommer skybrud
og kraftig regn, kan kloaksystemet i Tved ikke længere følge med, fordi de
gamle kloakrør i dag er for
små. Kloakrørene er nemlig lagt for mange år siden,
hvor det ikke regnede så
meget og så kraftigt, som
det gør i dag. Vi adskiller
derfor regnvandet og spildevandet for at reducere

Etape 1
2020-2021

Freygaard
minutsteak
eller roastbeef

Hvor og hvornår?
BlueKolding ved ikke, hvilken dag graveholdet står
ude foran din dør. Det
kan være frustrerende,
men der er en lang række
uforudsigelige
faktorer,
som påvirker arbejdets
hastighed. Grundvandsniveau, rørenes tilstand o.s.v.
er forhold, der først er et
overblik over, efter gravemaskinen har skovlen
i jorden, og derfor er det
umuligt at lægge en nøjagtig plan flere måneder ud i
fremtiden.
Til gengæld gør BlueKolding, hvad der er muligt,
for at beboerne kan følge
med i arbejdet. På BlueKoldings hjemmeside kan
man læse om arbejdet i
Tved og se en etapeplan
for området. Samtidig har
BlueKolding en Facebookgruppe for Tved, som opdateres ca. hver 14 dag for
at orientere om, hvordan
processen skrider frem.
Arbejdet i Tved forventes
afsluttet i 2023.

Pr. 1/2 kg

45,Etape 3
2022-2023

Lige nu arbejdes der på Engen og Fjeldparken. Det næste område, BlueKolding og Per Aarsleff
A/S skal arbejde på i Tved, er: Bag Idyl 21 og 23 og på Agervænget. De øvrige områder følger
planen, der fremgår af kortet.

27/1

VONSILD

LUNDERSKOV

ALLE UGENS DAGE 8-20

ALLE UGENS DAGE 8-20

Tlf. 7556 6033

2

Etape 2
2021-2022

Der tages forbehold for trykfejl, manglende leverancer, afgiftsændringer samt udsolgte varer. Enkelte nonfood-varer føres ikke i alle butikker.

Hvad går arbejdet ud på?
Kloaksystemet i Tved bliver opdelt, så der i fremtiden er to kloakledninger,
én til regnvand og én til
spildevand. Der lægges
en ny regnvandsledning,
samtidig med at nogle af
de gamle fællesledninger
bliver strømpeforet og anvendt som nye spildevandsledninger. Ved strømpeforing trækkes en såkaldt
strømpe igennem det ek-

risikoen for, at spildevand
løber urenset ud i vandmiljøet, terrænet og bydelens
kældre.
Med det nye system bliver
det heller ikke længere
nødvendigt at bruge kræfter på at pumpe regnvandet til renseanlægget.
Regnvandet kan blot, via et
regnvandsbassin, ledes ud
i fjorden, fordi det vil være
adskilt fra spildevandet.

Tlf. 7684 0711

Vil du vide mere?
BlueKoldings hjemmeside
Du kan finde etapeplan og beskrivelse af
projektet på:
https://bluekolding.dk/prj/tved
Facebook
Facebookgruppe:
www.facebook.com/groups/BlueKoldingiTved
Status
Her arbejdes der nu: Engen og Fjeldparken.
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Banko 25. november
Beboerforeningen holder Dalby Banko og amerikansk
lotteri i Dalbyhus / hallen torsdag 25. november kl.
18.30. Dørene åbnes kl. 17.30.
Af formand Per Rosiak
Foto: Arkiv
Vind gavekort, en and til
juleaften eller en af de
mange andre gode gevinster.
7. klasserne fra Dalby Skole
hjælper til og sælger kaffe,
sodavand og hjemmebagte
kager. Pengene fra salget

går til deres klassekasse.
Alle er velkomne. Vi glæder os til at se jer.
Arrangør
Bestyrelsen for Beboerforeningen for Dalby sogn.
Facebook
Beboerforening for Dalby
sogn.

Vil du
være
sponsor
eller
hjælpe
med at skaffe sponsorgaver? Eller på
anden måde støtte
foreningen?

DALBY BANKO
i Dalby Hallen

Så kontakt formand
Per på 22 36 10 57
eller per@rosiak.dk

Torsdag 25. november
Kl. 18.30
Dalby Banko er hvert år et stort tilløbsstykke. Dørene slås op kl. 17.30 torsdag 25. november.
Selve spillet begynder kl. 18.30.

Arr. Beboerforeningen for Dalby Sogn

Vi brænder for at hjælpe andre mennesker.

BOOK DIN TID HER

Det er vores passion og drivkraft, at vi som behandlere kan
hjælpe patienter videre med deres problematikker.

WWW.ONTHESPOTMASSAGE.DK
(+45) 70 27 03 21

• Massage

• Sundhedstjek

Dalbygade 40S

• Firmamassage

• Ergonomisk tjek

6000 Kolding
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To mødres samarbejde sikrer to springhold
Sally og Mette har begge børn på både 0. og 2. årgang
på Dalby Skole. Da det stod klart, at der ingen instruktører var til hverken Spring 0.-1. klasse eller Spring
2.-3.klasse, indgik de to mødre i tæt samarbejde om at
få etableret to hold, så deres piger fortsat kunne gå til
gymnastik.
Af: Dalby GF gymnastisk
Fotos: Martin Bjørnskov
Som mange andre frivillige
foreninger mangler Dalby
GF-instruktører og frivillige. Ved sæsonstarten i år
stod det klart, at der skulle
ske nye kræfter til, hvis alle
holdene skulle bestå. Sådan startede det samarbejde mellem to mødre, som
har reddet springholdene
i Dalby GF til 0.-1. klasse
og 2.-3. klasse.
Sallys og Mettes baggrunde
Sally var sidste år instruktør på Spring 0.-1. klasse,
hvor hendes ene datter
gik. Denne sæson havde
Sally nu to piger, der ville
gå til gymnastik og dermed
endnu en udfordring at
løse.

Mette har siden 2016 virket
som forældrehjælper og
instruktør for forældre/
barn-holdet samt puslingeholdet. Da hendes piger
nu er rykket videre til de
to springhold, skulle der
enten findes nye instruktører, eller også skulle hun
indgå som instruktør på et
eller begge hold.
Sally og Mette har ikke anden baggrund inden for
gymnastik end deres tid i
Dalby GF som forældre,
men begge drives de af, at
børnene skal opleve stor
bevægelsesglæde.
- Det kan godt være, at vi
ikke selv kan lave hverken
flikflak eller salto, men vi
kan sørge for, at der er et
struktureret program for
børnene, hvor de øver sig
hver eneste gang på at blive motorisk og fysisk udfor-

Mette (34) og Sally (39) har indgået et tæt samarbejde for at
redde Dalby GF’s to springhold for hhv. 0.-1. klasse og 2.-3.
klasse.

dret, imens vi har det sjovt
sammen, fortæller Mette.
Tæt samarbejde om to
hold
Som instruktør er man
bundet til fremmøde hver
gang, men ingen af dem
kunne binde sig fast hver
uge eller varetage opgaven med et hold alene. De
blev derfor enige om et
tæt samarbejde om begge
hold. På den måde blev
det instruktørteam skabt,
der i dag står for Spring
0.-1. klasse og Spring 2.-3.
klasse.
- De to hold har vi placeret samme dag lige efter
hinanden, så vi kun skal
til gymnastik én dag om
ugen. Det letter presset i
en travl hverdag for os begge. Og det gør også, at vi er
mindre sårbare. Hvis den
ene af os er forhindret,
kan den anden nemmere
tage over på begge hold,
forklarer Sally.
Unge hjælpeinstruktører
De to instruktører lader sig
inspirere af DGI’s trænerguide,
modtagerkursus
via foreningen og diverse
gymnastikkanaler. Ligeledes bruger de rytmisk bevægelse og dans til både
opvarmning og til at træne
motorisk koordinationsevne samt styrketræning.
- Vi er også så heldige, at
vi har to tidligere springgymnaster med som hjælpeinstruktører. De er en
stor hjælp til opbygning af
springbaner og til at guide
vores gymnaster med ”tips
og tricks”, slår Mette fast.
Asger på 17 år og lillebror
Silius på 16 år har begge

Til gymnastisk øver man også styrke og motorik. Her står Mette og Sally med deres egne piger.
Bagest fra venstre: Anna og Filippa. Forrest fra venstre: Alberte og Augusta.
gået til springgymnastik,
siden de var 6 år gamle.
De er ikke længere aktive
gymnaster, men de kommer med en stor portion
personlig og faglig erfaring, som de to instruktører og børnene kan drage
stor nytte af.
- Det er tydeligt at se, at
de to unge mænd nyder
at lære fra sig, og det er
en gave for os at have dem
med i vores trænerteam.
Børnene er vilde med at
se, når Asger og Silius la-

ver ”blærerunde” og viser,
hvor dygtig man kan blive,
hvis man øver sig mange
gange og gør sig umage,
siger Sally.
Forældre og ”spirer” hjælper også til
Derudover er der 3-6 forældrehjælpere på hvert
hold.
- Uden dem kunne vi ikke
tilbyde så mange forskellige stationer ad gangen, da
der er brug for en voksen
til at modtage, støtte eller
guide børnene, forklarer
Mette.
De to gymnastikhold har
også såkaldte ”spirer”, der
kommer fra nogle af foreningens lidt ældre hold.
- De kan være behjælpelige på mange måder. Når
vi f.eks. deler børnene op
i hold, har de ansvar for en

gruppe hver. De kan også
hjælpe med at trøste, eller
hvis et barn skal på toilettet. De er en stor hjælp til
opbygning af banerne og
til at hjælpe og guide vores
gymnaster, siger Sally
Mange børn på holdene
- Der er i dag to fyldte hold
med 30-34 børn på hvert,
der kan få lov til at lave
gymnastik sammen hver
mandag. Og vi glæder os
altid til at være sammen
med hinanden og børnene, understreger Sally, og
Mette supplerer:
- Der er skabt et nyt venskab mellem os, og vi er
med til at skabe nye venskaber blandt børnene
samtidig med, at vi giver
dem en hel masse bevægelsesglæde. Hvad mere kan
man ønske sig?

Det kræver styrke og balance at stå på hænder.
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Ungdomsspillere fra
Dalby GF løb ind til
landskamp
22 drenge og piger fra Dalby GF’s fodboldafdeling fik
en stor oplevelse på Kolding Stadion, da de løb ind på
banen sammen med spillerne til U16-landskamp.
Af Henriette Aabling,
holdleder U13
Fotos: Henriette Aabling
En eftermiddag i september var der fodboldlandskamp på Kolding Stadion.
Her mødte U16-landsholdene fra Portugal og Belgien hinanden.
22 friske piger og drenge
fra Dalby GF fik den store
oplevelse af at være indløbere sammen med spiller-

ne. Otte af de ældste indløbere var også bolddrenge
til selve kampen.
Det var en stor oplevelse
for Dalby-børnene.
Det sagde børnene
Pelle på 8 år fortæller, at
han synes, det var fedt at
løbe ind sammen med en
spiller. Han synes selv, han
var lidt genert, men han
overvandt sig selv. Pelle
synes også det var sjovt at

se straffesparkskonkurrencen efter kampen.
Augusta, også 8 år, går i
samme klasse som Pelle og
synes også, det var sjovt at
løbe ind på stadion sammen med spillerne. Hun
fortæller, at hendes ben rystede, da hun stod inde på
banen, men hun var glad
for at løbe ind sammen
med en spiller fra Portugal, det var nemlig dem,
hun holdt med. Det bedste
for Augusta var dog at have
en klassekammerat at dele
oplevelsen med.

Fredag den 11. marts spiller 4-to-one igen til Dalby GF’s vinterfest i hallen.

Dalby GF vinterfest:
Fredag 11. marts
Af Morten Hell,
formand Dalby GF
Sæt X i kalenderen!
Vinterfesten er fastsat til

fredag 11. marts 2022. I
hallen selvfølgelig.
4-to-one leverer igen i år
musikken.
Se mere om bandet på:

www.4-to-one.dk
Mere senere
Information om pris og
klokkeslæt følger.

volley for alle
– også dig!

Her sidder Pelle Blegvad Jørgensen og Augusta Hackmann Kjærgaard med deres vimpler, som
de fik med som minder fra kampen, hvor de sammen med 20 andre Dalby-børn var indløbere til
landskampen.

Har du lyst til
at prøve kræfter
med volleyball?
Så er Dalby GF Volleyball lige stedet for dig.
Vi er en klub, der lægger vægt på, at det skal være udfordrende og sjovt at
spille volleyball. Kom og træn med et par gange og se, om det er noget for dig!

Seniorvolley – torsdag 19.30 - 21.30

Vi tilbyder volleyball for begyndere og øvede mænd og
kvinder. Vi træner i Dalbyhallen torsdage fra 19.30. - 21.30.
Vi starter den første torsdag i september.
KONTINGENT: Kr 600,- pr. sæson
KONTAKT: Morten Andersen, tlf. 4043 4879
Se mere og tilmeld dig på www.dalbygf.dk

!

Her ses de to U16-landshold: Belgien til venstre og Portugal til højre – med alle Dalby-spillerne
foran.

V!
DIG
PRØ
T SE
G
A
O
L
I
KOM
OS T
DER
Æ
L
VI G

5

Dalby Tidende

DALBY KIRKE

KALENDER

Vejviser 

OKTOBER

Sognepræst
Jens Chr. Bach Iversen
Gl. Tved 23 A
75 50 23 27
jcbi@km.dk

Gudstjeneste: Søndag 31. kl. 10.30
22. søndag efter trinitatis. Ved J.C. Bach Iversen.
NOVEMBER

Kirketjener / Graver
Ritta Buch
Kirken, Dalbyvej 69
21 64 23 27
Træffes bedst
tirsdag-fredag kl. 12-12.30
dalbykirkegaard@mail.dk

Guitar- og korkoncert: Mandag 1. kl. 19.00
Med guitarensemblet fra Kulturskolen Kolding og
Dalby Kirkes tre kor. I kirken. Se side 7.
Menighedsrådsmøde: Torsdag 4. kl. 19.00
I præstegården.

Organist
Eva Schmidt
Asmus Philipsensvej 8
51 28 02 31
organisteva@gmail.com

Musikgudstjeneste: Søndag 7. kl. 19.00
Allehelgen: Oplæsning af navne og lys på
kirkegården. Ved J.C. Bach Iversen. Se side 6.
Vi GÅR i kirke: Søndag 14. kl. 9.00
Fra præstegården. Kirkekaffe 10.00. Se side 7.
Gudstjeneste: Søndag 14. kl. 10.30
24. søndag efter trinitatis. Ved J.C. Bach Iversen.
Kirkekaffe 10.00.

Violinist Jette Jokumsen medvirker ved musikgudstjenesten Alle Helgen, søndag 7. november kl.
19.00 i Dalby Kirke. Hun har som unge gået på MGK (Musikalsk Grundkursus) på Kolding
Musikskole, men er siden uddannet violinist fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium med
efterfølgende studier i Tyskland og Holland. Desuden har hun en omfattende koncertvirksomhed
bag sig.

Sogneaften: Onsdag 17. kl. 19.00
Otto Skak: ”Fra bonderøv til direktør – viljen var til
stede”. I præstegården. Se side 8.
Gudstjeneste: Søndag 21. kl. 9.00
Sidste søndag i kirkeåret. Ved Tine Illum.

Menighedsrådets
formand
Lotte Arens
Solbakken 16
22 69 50 54
lottearens1@gmail.com
Menighedsrådets
kasserer
Jan Lottenburger
Løjpen 44
28 87 44 88
jan.lottenburger@
get2net.dk

Familiegudstjeneste: Søndag 28. kl. 10.30
1. søndag i advent. Ved J.C. Bach Iversen. Se side 8.
Julekoncert med kirkens kor: Søndag 28. kl. 16.00
Ved Eva Schmidt og kirkens kor. I kirken. Se side 8.

Kirkeværge
Kjeld Kjeldsen
Gl. Tved 19
Tlf. 61 60 70 47
tvedgaard@webspeed.dk

DECEMBER
Menighedsrådsmøde: Torsdag 2. kl. 19.00
I præstegården.

Dalby Kirkeblad
82. årgang, nr. 10
November 2021
Red.: J.C. Bach Iversen

Gudstjeneste: Søndag 5. kl. 10.30
2. s. i advent. Ved J.C. Bach Iversen.
Kirkekaffe efter gudstjenesten.
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Kirkesanger
Eva Marie Georgi
Sdr. Stenderup
41 28 91 48

Musikgudstjeneste med Lucia og 9 læsninger:
Søndag 12. kl. 15.00
Kirkens ungdomskor og konfirmander medvirker.
Efterfølgende serveres gløgg, småkager m.v.
3. s. i advent. Ved J.C. Bach Iversen.

Giv en hånd af og til

KIRKEBILEN
Kirkebilen kan benyttes af ældre og gangbesværede
til det, der foregår i kirke og præstegård. Ønsker
man at benytte kirkebilen, ringer man
til Kolding Taxa på 75 50 27 00 senest
kl. 12 dagen før. Opgiv aftalenr. 2984.
Og sig, turen går til Dalby Kirke/
Præstegård.

Har du lyst til at være med, så kontakt aktivitetsudvalgets formand Jette Juhl og få vendt,
hvad og hvor meget der passer ind i dine planer. Jette Juhl kan træffes på:
27 63 25 77 eller jettejuhl01@gmail.com

Dalby menighedsråds aktivitetsudvalg vil prøve at samle nogle
frivillige til at give en hånd af og til ved Dalby Kirkes arrangementer.

Her kan der bruges en hånd. Eksempler:
KIRKEKAFFE I kirkens ”graverhus”: Indkøb, klargøring og kaffebrygning.
EFTERMIDDAGSMØDER I præstegården: Borddækning, klargøring, oprydning o.lign.
SOGNEAFTENER I præstegården: Borddækning, klargøring, oprydning o.lign.

FASTE FOTOGRAFER
Hilmar Bjarnhoff
Kurt Schmidt
www.dalbykirke.dk
Se kirkens hjemmeside
for sidste nyt.

www.dalbykirke.dk
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Tak til Hilmar Bjarnhoff
Hilmar Bjarnhoff rækker stafetten videre som fotograf.

ADVENT OG JUL
I DALBY KIRKE OG
PRÆSTEGÅRD
Søndag 28. november kl. 10.30 i kirken
Familiegudstjeneste: Mini-konfirmander bærer lys
Søndag 28. november kl. 16.00 i kirken
Julekoncert: Alle kirkens fire kor medvirker
Søndag 12. december kl. 15.00 i kirken
Musikgudstjeneste med Lucia-optog og 9
læsninger:
Kirkens ungdomskor, voksenkor og konfirmander
medvirker
Tirsdag 14. september kl. 15.00 i præstegården
Eftermiddagsmøde: Julehygge med julesange og
gløgg

I over tre årtier har fhv.
menighedsrådsformand
Hilmar Bjarnhoff taget
fornemme billeder af Dalby Kirke og kirkens aktiviteter, herunder som fast
fotograf på Dalby Tidendes kirkesider gennem alle
ti årgange.
Nu har Hilmar dog ønsket
at lade en anden overtage.
Der er dog adskillige fotos
på lager fra Hilmars hånd,
ikke mindst af kirkens omgivelser og interiør, som

uundgåeligt fortsat vil blive brugt.
Dalby Kirke og Dalby Tidende skylder Hilmar en
stor tak for utallige fotos
gennem de mange år.
Det er mest bag kameraet, Hilmar Bjarnhoff gennem mange
år har været placeret som fast
fotograf for Dalby Kirke, men
af og til er han som her blevet
lokket over foran. Nu rækker
han stafetten videre som fast
fotograf til Kurt Schmidt.

GUITAR- OG KORKONCERT
I DALBY KIRKE

Mandag 20. december i kirken
Skolens 2. klasser opfører krybbespil for Daginstitutionerne Tved og Mariekjær

Fredag den 24. kl. 13.00 / 14.30 / 16.00 i kirken
Traditionel juleaftengudstjeneste
Lørdag den 25. kl. 10.30 i kirken
Juledag: Festgudstjeneste

3. oktober
Marius Roager
Christensen
Ådalsparken 15
Hugo Finn Lyngbæk
Hansen
Skovgærdet 16
10. oktober
Isabella Olivia Sahin
Jepsen
Bakkegærdet 22
Nungnam Thiraphat
Srikham
Aagærdet 48
17. oktober
Frederik Funding
Christensen
Skovgærdet 26

Ida Chramer Andersen
Frejas Ager 13

FRI ENTRÉ
MANDAG DEN
1. NOVEMBER
KL. 19.00
Guitarensemblet: Unge guitarister fra Kulturskolen Kolding
under ledelse af PerMcDonald og Morten Spanggaard.

Søndag den 26. kl. 10.30 i kirken
2. juledagsgudstjeneste: ”Min yndlingsjulesalme”

VIEDE OG
VELSIGNEDE
16. oktober
Maria Balleby
Lindorf & Ulrik
Balleby Lindorf
Bramdrupdam

DØDE OG
BEGRAVEDE

Fredag den 31. kl. 15.30 i kirken
Festgudstjeneste nytårsaften. Kor medvirker.

5. oktober
Jens Nielsen Foged
Engen 16

Dalby Kirkes børnekor,
ungdomskor og voksenkor
under ledelse af Eva Schmidt

Vinter 2012-13. Foto: Judy Knap Reimer

DØBTE

Solvej Johanne
Hejlskov Baumgardt
Løjpen 32

Tirsdag 21. december i kirken
2. klasserne opfører krybbespil for skolens andre
elever
Fredag den 24. kl. 10.00 i kirken
Juleaftengudstjeneste: Særligt for mindre børn og
deres forældre / bedsteforældre

Nyt om
navne 

Guitarensemblet fra Kulturskolen Kolding giver koncert i Dalby Kirke mandag
den 1. november. Ved koncerten medvirker desuden kirkens børne-, ungdomsog voksenkor med blandt andet årstidssange og gospel.

Vi GÅR i kirke
Søndag 14. nov.
Kl. 9: Afg. fra
præstegården.
Kl. 10: Kirkekaffe.

TVED VANDVÆRK
Forsyningsområde og informationer findes på

www.tved-vand.dk
: info@tved-vand.dk
: 76 30 17 92
: Tved Vandværk

Husk du bor oven på dit drikkevand
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Familiegudstjeneste
1. søndag i advent
Levende lys og masser af børn i Dalby Kirke 28.
november kl. 10.30.
Igen i år fyldes kirken af
børn 1. søndag i advent, og
efterårets mini-konfirmander medvirker.
Vi synger naturligvis ”Vær
velkommen, Herrens år”,

og et barn tænder første
lys i kirkens store adventskrans.
Kirkens børnekor og ungdomskor medvirker også.

SØNDAG 28. NOVEMBER
KL. 16.00 JULEKONCERT I DALBY KIRKE

Billederne er fra 1. søndag i advent 2016, hvor det var de
nuværende konfirmander, der dengang som mini-konfirmander
bar lys ind, og en af dem tændte første lys i adventskransen.

Ungdomskoret,
voksenkoret og
kvindekoret ved
julekoncerten
2019

Fra bonderøv til direktør
- viljen var til stede

Børnekoret ved
julekoncerten
2019

Varieret juleprogram med danske
adventssalmer og kendte julesange,
Christmas Carols, rytmiske sange og
fællessalmer.
Gratis adgang.

JENS KRISTIANSEN VVS
BLIK • VVS • FJERNVARME

VÆRKSTEDSVEJ 13 · 6000 KOLDING

75 52 11 87

www.kristiansenvvs.dk

BYENS VVS’er
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Otto Skak, direktør i SlotssøBadet, fortæller om sit
liv, fra han var barn på landet.
Han konstaterer selv: ”Skolen var ikke mit store
nummer, men jeg har alligevel drevet det til noget.”
For som ung blev grebet af det frivillige arbejde i
idrætsverdenen, og efter 14 år som halinspektør i
Harte Bramdrup Hallen har han siden 1996 været
direktør i SlotssøBadet, der under hans ledelse er
vokset på flere fronter. Han
inddrager
spændende
fortællinger om, hvad
det vil sige at være en
socialøkonomisk virksomhed og arbejde med
mennesker, som har det
svært.
Alle er velkomne.


Onsdag 17. november kl. 19.00 i Dalby præstegård
Arr.: Dalby Menighedsråd
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8. årgang har haft en god tur til Tyskland
8. årgang har været på lejrskole i Tyskland på Hostel
Kappe i Winterberg. Selv om alle var dødtrætte ved
hjemkomst, så var det både en lærerig og god tur.
Af Valdemar Burkal Andersen, Jakob-Emil Rebsdorf &
Adrian Thorsen
Fotos: Jette Carlsen
Vi mødte ind på skolen
klokken 6.30 og satte os
ind i bussen, der kørte
klokken 7.00. Vi ankom til
Winterberg klokken 15.45,
efter at have kørt i ryk af
to timer i bus, og så pause med slik. Da vi endelig
ankom skyndte vi os ind
på vores værelser og pakkede ud. Så gik vi ned til
et supermarked og købte
snacks. Vi fik aftensmad,
og vi lavede quizzer.
Ramsbeck minebesøg
Vi blev hentet på Hostel
Kappe tirsdag morgen lige
efter at vi havde fået morgenmad, Bussen holdt ude
på parkeringspladsen, da
vi stod ombord, skulle vi
køre i cirka 1 time. Da vi
ankommer til minen, bliver vi mødt med en stor
bygning, vi går ind og vi
bliver bedt om at kigge os
omkring, det gjorde vi i cirka 20-30 minutter, hvor vi
så lidt om minens historie
og hvordan udstyret har
udviklet sig. Så kaldte vores
lærer os ind for nu skulle
vi ind i minen. For en sikkerhedsskyld blev vi nødt
til at tage en sikkerhedshjelm på, det var lidt af
en speciel oplevelse. Men
jeg syntes nu, at hjelmen
var meget fed. Vi ankom
så hen til minens åbning,
hvor vi skulle placeres ind
i en masse små togvogne,
der mindede meget om et
legelands forlystelse. De
larmede utroligt meget og
det var kuldsort, kun lyst
op af en masse små lamper,
da vi kørte et par kilometer
ind i minen.
Helt ind i hjertet af minen
kom en tysk guide som
snakkede engelsk.

Uudholdelig larm
Han forklarede en masse
ting om minen: for eksempel at den var i brug indtil
1974, at man udvandt bly
og zink, men der var også
en chance for at få en lille
smule sølv som biprodukt.
Han fortalte også, at minen havde været i brug fra
cirka 1400 tallet.
Så gik vi videre og så en
kæmpe generator som
blev brugt til at fodre minen med strøm. Vi gik videre og så en gammeldags
boremaskine, her blev vi
opfordret til at holde os
for ørerne. Det var en god
ide, for da guiden tændte den, kunne fornemme
hvor meget den larmede.
Jeg ville lige se, hvor højt
det var og tog hænderne
fra ørene. Det var nu meget dumt for larmen var
uudholdeligt.
Vi gik videre og så en meget misfarvet sten, hvor
der i flere år havde dryppet vand ned på den.
De bedste pladser
Tilbage igen skyndte vi os
ud i bussen for at få de
bedste pladser, og så gik
turen til Ettelsberg, som er
det højeste bjerg på egnen;
hele 838 meter over havets
overflade. Vi kæmpede os
op af bjerget i høj sol og
dejlig varme, især efter vi
havde været i minen, hvor
temperaturen ikke sneg
sig over 8 grader. Vi svedte
tran og lokkede buschaufføren til at køre os så langt
op som muligt. Det var
ikke nok, men det hjalp.
Efter at havde slappet af og
nydt udsigten på toppen af
bjerget, gik turen tilbage
hostelet i Winterberg, hvor
vi trænede vores tysk og
engelsk.
Erlebnisberg Kappe
Onsdag formiddag tog vi
ud til et sted der hedder

Erlebnisberg Kappe, hvor
man blandt andet kunne
gå op på en Panoramabro
og man kunne prøve noget
der hedder Flyline.
Vi startede med Panoramabroen. Det var en stor
lang bro med en god udsigt. Jeg selv løb så hurtigt
jeg kunne hen over broen,
fordi det var meget højt
oppe. Andre var så seje,
at de gik ud på nogle ekstrem udfordringer, som at
klatre neden under eller
over broen i et net og et
rør. Udfordringerne var
hist og pist på broen. Man
havde næsten ikke noget
som holdte én fast, det
var lidt for meget for mig.
I slutningen af broen var
der en lang rutsjebane på
40 meter hele vejen ned,
men igen tog jeg den sikre
vej og tog trapperne.
Overvandt højdeskræk
Efter det tog vi hen og prøvede det, der hed Flyline.
Flyline var en stang højt
oppe i luften som du blev
sat fast til og så glider man
hen og ned af stangen i
12 meters højde. Jeg, som
er rigtig bange for højder,
var lige ved at lade være,
men til allersidst mandede jeg mig op og gjorde
det. Jeg syntes det var meget skræmmende bare at
hænge i luften i 12 meters
højde imens jeg lige så
stille rykker mig frem ad
mod døden, men heldigvis overlevede jeg og lavede en aftale med mig selv
om at aldrig gøre det igen
(Adrians beretning).
Hochseilgarten
Vi tog hen og prøvede
træklatring. Vi begyndte
med at får vores udstyr på
derefter tog vi hen og prøvede en træningsbane. Der
var fem sværhedsgrader.
Banerne blev svære og svære. På bane fem kom man
op i 20 meters højde. Det
var en sjov aktivitet og vi
var nogle stykker, der overvandt vores højdeskræk Vi
gik tilbage og slappede af.
Så spiste vi mad, tog ned
til byen og sluttede dagen
med at lave quizzer.
Hjemrejsedag
Torsdag morgen startede,
som de andre dage med
morgenmad og med at
smøre sin egen frokostpakke. Det eneste der var
anderledes var, at vi skulle
pakke alle vores ting, fordi
vi skulle være ude af stedet
klokken 11. Da klokken
slog 11 var vi ude.

Inden vi skulle hjem skulle vi først prøve noget, der
hed sommerbobslæde. Det
var det samme sted som
onsdag formiddag, Erlebnisberg Kappe. Men heldigvis for mig var det ikke
noget med højder, det var
næsten det modsatte. Du
skulle nemlig bare sidde
på en kælk og så rutsje ned
af en lille bakke. Jeg syntes
det var meget sjovt at prøve
at få så meget fart på som
muligt ned ad bakken, og
så var det heller ikke noget
med højder.
Efter det og madpakkerne begyndte turen hjem.
Det var en 8 timer lang
tur men heldigvis havde
alle deres mobiltelefoner
med, så ingen døde. Da vi
var ankommet til vores destination Dalby skole, var
klokken cirka 20.30 og alle
var meget trætte.
Det havde været en rigtig
god tur syntes vi her i 8 AB.
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Ny viceskoleleder på
Dalby Skole begynder
til december

6.C var med til optagelserne til Dansk Skoleidræts julekalender

På Dalby Skole har man lige færdiggjort processen
med at udvælge en ny viceskoleleder, og valget er
faldet på Rikke Beith, der er lokal forankret og selv har
børn på skolen.

6.C havde en lang, men
sjov dag, da klassen
deltog i optagelserne
til Dansk Skoleidræts
bevægelsesjulekalender.
Videoerne kan bruges på
skoler over hele landet.

Af Jesper Thygesen, skoleleder
Foto: Privat
Rikke er 41 år, pædagogisk
konsulent og uddannet
folkeskolelærer fra Hjørring Seminarium. Rikke er
bosat i Kolding og begge
hendes to piger går på Dalby Skole.
Rikke er p.t. ansat som
pædagogisk konsulent ved
Vitec MV. Rikke kommer
derfor med en stor viden
inden for arbejdet med
ordblinde børn og voksne.
Mange år som læsevejleder
Rikke har i mange år arbej-
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det som udskolingslærer
og læsevejleder på Lyshøjskolen her i Kolding, men
arbejder nu som konsulent
i en privat virksomhed, der
udvikler læse- og skriveteknologisk støtte til elever
med skriftsproglige vanskeligheder.
Igennem arbejdet hos Vitec vejleder Rikke lærere
i, hvordan de bedst bruger
LST-funktioner (læse- og
skrive-teknologi), som for
eksempel stave- og grammatikkontrol, søgefunktion, oversætterfunktion og
ordbogsfunktion.
Målet er at vejlede lærerne
i, hvordan de bedst støtter

ordblinde elever og elever
med skriftlige udfordringer uden at slække på de
faglige krav.
Konsulent ved kommunen
Rikke arbejder også som
LST-konsulent (læse- og
skriveteknologier)
ved
Kolding kommune, hvor
hun arbejder tæt sammen
med kommunens læsekonsulent.
Vi glæder os til at kunne
byde Rikke velkommen
her på Dalby Skole fra 1.
december 2021.

Af Hannibal Klok,
Dansk Skoleidræt
Foto: Dansk Skoleidræt
Dansk Skoleidræt var på
besøg hos Dalby Skole,
hvor Kira Mogensen og
6.C havde sagt ja til at
deltage i optagelserne til
Dansk Skoleidræts bevægelsesjulekalender.
Det blev en sjov dag for
eleverne, da de skulle igennem 15 forskellige lege.
Nogle øvelser havde brug
for mere fokus end andre,
eftersom bevægelsesjule-

kalenderen skal ramme
bredt fra indskoling til udskoling. Koncentrationen
var god og smilene store
på trods af en lang dag
med meget aktivitet.
Bruges af alle skoler
Optagelserne foregik primært i deres eget klasselokale, men nogle optagelser krævede mere plads og
fandt derfor sted på gange
eller udenfor. De udvalgte steder til optagelserne
er steder, som alle skoler
i landet har mulighed for

at anvende hos dem selv.
Dansk Skoleidræts bevægelsesjulekalender er nemlig for alle børn i skolen.
Den fungerer som et godt
afbræk i juletiden, hvor
eleverne lige kommer op
og stå og får bevæget sig
lidt. Ud over bevægelseselementet giver det også
plusser på trivselsaspektet,
idet smilene også kommer
frem til alles fornøjelse.
Mon ikke alle klasser på
Dalby Skole i år får glæde
af bevægelsesjulekalenderen?

Dalby Tidende

DALBY SKOLE

Motionsdag i
fantastisk solskin
Den sidste fredag inden efterårsferien var der traditionen tro motionsdag, hvor
alle havde en fantastisk
dag i solen.
De store startede med en
cykeltur på ca. 10 km, som
de hurtigste klarede på 27
minutter.
Der blev løbet langt af
både store som små, og

flere forældre benyttede
lejligheden til at løbe med
deres børn.
Der var musik ude på ruten, så der blev også plads
til at danse lidt.
En dreng fra 8. klasse løb
længst med 12 runder af
cirka 1,5 km, og to fra 7.
klasse løb 10 runder.
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Tebutikken har fået en forrygende
start i større lokaler
Efter 22 år med te og interiør i sin lille butik i Søndergade har Helle Sanderhus taget springet og flyttet i
større lokaler ovre på den anden side af gaden. Heldigvis er alle hendes mange trofaste kunder fulgt med, og
hun har fået en forrygende start.
Af Lisa H. Kuang
Fotos: Redaktionen
Det er ikke længere siden
end slutningen af august,
at Tebutikken har flyttet
placering. Adressen hedder stadigvæk Søndergade,
men husnummeret har
ændret sig fra nummer
1 til nummer 8, og siden
Helle Sanderhus slog dørene op, har der ikke været
et stille øjeblik.
Helle Sanderhus, der har
drevet Tebutikken i 22 år,
er da også både glad og
taknemmelig over, at butikken er kommet flyvende
fra start i de nye og meget
større lokaler.
- Vi er blevet rigtig godt taget imod siden åbningen.
Det kunne faktisk ikke
være gået meget bedre, siger Helle.

Hyggeligt interiør
Selv om Helle har udvidet
med boligartikler, stearinlys, tæpper, interiør og
fransk køkkentøj, så er det
fortsat teen, der er det bærende i butikken.
- Teen er vores DNA, og jeg
har virkelig forsøgt at få alt
det hyggelige fra min gamle butik med over i den
nye, selv om den er blevet
større. Jeg har fået disken
bygget om, så den passer
til den nye butik, og alle de
gamle reoler har jeg også
taget med. Kunderne skal
fortsat føle, at det er en te
butik, fortæller Helle, der
af samme grund har valgt
at placere teen lige indenfor døren, så man ikke behøver at skulle igennem
boligafdelingen, hvis det
bare er teen man kommer
efter.

Mange trofaste kunder
Heldigvis kommer alle de
trofaste kunder stadig og
køber te, kaffe og chokolade, men der er også kommet mange nye kunder til.
- Førhen kom folk kun ind
i min lille butik, hvis de
skulle købe noget, men nu
oplever jeg, at der kommer mange for at ose. Der
kommer også rigtig mange
turister, og bare det, at jeg
har fået en større facade,
indbyder også til, at folk
kommer for at kigge. Det
er fantastisk dejligt, siger
Helle, der også har fået flere ansatte til at hjælpe sig.
Det skulle du have gjort
før
Der er da også flere kunder, der har sagt til Helle,
at hun skulle have flyttet
til større lokaler for længe
siden.
- Men det skulle jeg ikke,
for jeg har ikke været klar
før nu. Jeg var begyndt at
få nye mærker ind i den
lille butik, men jeg kunne
ikke præsentere varerne
ordentligt, fordi der ikke
var plads. Duge og servietter lå sammenpresset,
og jeg stod med valget om
enten at tage 50 procent
væk eller udvide butikken.

Om avisen 
Ansvarshavende
chefredaktør
Jens Christian
Bach Iversen,
tlf. 75 50 23 27
Journalist
og redaktør
Lisa H. Kuang,
tlf. 40 96 53 36
Områderedaktør
for skole
Jesper Thygesen,
tlf. 79 79 78 30
Områderedaktør
for idræt
Judy Knap Reimers
efterfølger
Avisens mailadresse
lisahartmann.kuang
@gmail.com

Men det var først nu, at jeg
kunne udvide. Dels fordi
den rigtig butik blev ledig
og dels fordi mine piger er
blevet ældre, og jeg samtidig gerne ville gøre noget
mere i boliginteriør, siger
Helle, der også glæder sig
over at have fået et større
lager med et lille køkken
og toilet.
- Vi snakker tit om, at det er
ren luksus, at vi nu har et
bord, hvor vi kan spise frokost, og et vindue, så der
kommer lys ind. Nu har vi
bare ikke tid til at sidde og
få frokost, ler Helle.
Julearrangement igen
Lige nu boomer lagret på

første sal af julevarer, der
skal finde en plads i butikken inden den 28. oktober,
hvor Tebutikkens traditionsrige julearrangement
løber ad stablen.
Hvert år den sidste torsdag
i oktober kan alle interesserede kigge ind i butikken
og få smagsprøver på julen
og se alle de nye julevarer,
Helle byder på.
- Det har vi gjort i mange
år, og vi har altid stået som
sild i en tønde den aften.
Men i år er der lidt mere
plads, siger Helle, der håber at rigtig mange nye
som tidligere kunder har
lyst til at kigge forbi den
aften.

Skriv gerne til
redaktionen med tips
og ideer til avisen.
Avisen trykkes i 2150
eksemplarer og udkommer 10 gange om året.
Den bliver gratis omdelt
til alle husstande i Dalby
Sogn og uddeles til Dalby
Skoles elever.
Tryk
Filipsen Grafisk
Produktion aps
tlf. 75 50 36 36
www.filipsen.com
Annoncer
Interesseret i at
annoncere i Dalby
Tidende?
Kontakt J.C. Bach
Iversen 75 50 23 27
JCBI@KM.DK

Helle Sanderhus
Er 49 år, gift og har tre piger på 16, 12 og 11 år.
Hun bor i Tved. Alle pigerne har gået på Dalby
Skole, den yngste går der endnu.
Helle startede butik i Låsbygade i 1997, inden hun
flyttede til Søndergade 1 i 1999.
I slutningen af august i år åbnede hun Tebutikken
på Søndergade 8.
Helle har tre ansatte og mange studerende, som
hjælper hende i butikken.
Det er Merrild-familien, der ejer butikken, hvor
Helle lejer sig ind, så der har været kaffe- og tebutik tidligere i lokalerne.
Se mere på www.sanderhouse.dk, hvor Helle også
har webshop.
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